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BAR ON WHEELS

Wie
Don Corleone Bar On Wheels is een cosy foodtruck, een
Ford caravannetje dat ingericht is als bar. Van hieruit
serveren wij cocktails, mocktails, wijn, cava, aperitiefjes
op maat, digestief op maat en nog veel meer. Buiten
onze foodtruck beschikken wij ook over
steigerhout/steigerbuis togen. Afhankelijk van de grote
van jullie event nemen wij een kleine of grotere toog
mee. Ons personeel komt steeds netjes voor de dag (wit
hemd, zwarte broek of kleedje en een werkschort).

Wat
Wij komen cocktails maken met een minimum van vijf verschillende soorten, zo zorgen wij ervoor dat
er voor iedereen iets bij zit. Deze lijst kan door u samengesteld worden, of door ons afhankelijk van
uw event. Don Corleone Bar On Wheels mikt op een vlotte bediening van zeer lekkere cocktails. Om
een vlotte bediening voor een schappelijke prijs te bekomen kiezen wij ervoor om alle cocktails à la
minute klaar te maken maar voorzien wij geen grote show bij iedere cocktail. Heeft u toch een zeer
groot event/festival waar het allemaal net dat tikkeltje sneller mag gaan, dan kunnen wij hier ook
voor zorgen. Voor zulke events werken wij met een voor‐ en achtertoog zodat de cocktails beter
kunnen voorbereid worden zonder in te boeten aan kwaliteit natuurlijk!

Welke
Op basis van onze ervaringen hebben wij een lijst samengesteld die u hieronder kan raadplegen met
veel verkozen cocktails. Staat jullie lieveling er niet tussen? Geen probleem, neem dan gerust contact
met ons op en wij doen de nodige voorbereidingen! Al onze cocktails worden voorzien van een
aangenaam glas (of stevige beker afhankelijk van het event) en de nodige verschillende garneringen
bij iedere cocktail.

Op recepties
Op recepties eens iets anders dan een standaard glaasje cava ? Daar
willen wij graag voor zorgen, met onze mini cocktails zorgen wij
voor een smaakbom in ieders mond. Met deze mini cocktails
is het niet de bedoeling om iedereen zat te voeren maar
eerder te laten genieten van een aantal lekkere cocktails, wij
overlopen een grote variatie in smaak doorheen deze vijf of
meer mini cocktails. Het is ook perfect mogelijk om hier vijf
mocktails van te maken of een goede mengeling van de twee
natuurlijk. Dit uniek concept kan ook uitgebreid worden met
grote cocktails in de verdere ontwikkelingen van uw feest.
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Alle onderstaande prijzen zijn gebaseerd op een aantal van 50 personen, zonder
bediening (incl. voorbereiding en afbouw), eventuele km‐vergoeding en btw.
Andere prijzen op aanvraag. (digestief‐bar, gin‐bar, … )
*****************************************************************
Minicocktailreceptie 2 uur
Inhoud:
Cava en Fruitsap/Appelsap
5 minicocktails/mocktails naar keuze uit onderstaande lijst (iedere 20 min. nieuwe)
Richtprijs voor 50p : € 17,50 pp
Extra uur receptie : + 3 minicocktails : + € 7,50 pp
*****************************************************************
Receptie (Cava en Fruitsappen) 2 uur
Inhoud:
Cava en Fruitsap/Appelsap
Richtprijs voor 50p : € 10,00 pp
Extra uur receptie : + € 5,00 pp
*****************************************************************
Minicocktailreceptie 2 uur (altijd aanvullend op een gewone receptie)
Inhoud:
5 minicocktails/mocktails naar keuze uit onderstaande lijst (iedere 20 min. nieuwe)
Richtprijs voor 50p : € 12,50 pp
Extra uur receptie : + 3 minicocktails : + € 7,50 pp
*****************************************************************
Event cocktail 3 uur
Inhoud:
5 Cocktails/mocktails naar keuze uit onderstaande lijst
Richtprijs voor 50p : € 12,50 pp
Extra uur : + € 4,00 pp
*****************************************************************
Extra tarieven
Personeel : € 25,00 per personeelslid per uur
KM‐vergoeding : € 0,50 per kilometer enkel (eerste 20 km gratis)
Minder dan 25 gasten : + € 50,00 forfait
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW
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Keuzelijst
Cocktails
* Strawberry Daiquiri (Rum, Aardbeien, Limoen, Rietsuiker)
* mojito van het huis (Limoncello, Tequila, Rietsuiker, Limoen, Koriander)
* Gin Tonic (Gin, Tonic)
* Aperol Spritz (Aperol, Cava, Bruiswater)
* Tonicello (Limoncello, Tonic)
* Caipirinha (Cachaca, Rietsuiker, Limoen)
* Cosmopolitan (Vodka, Triple Sec, Cranberrysap, Limoen)
* Pina Colada (Rum, Ananas, Cocosmelk)
* Sex On The Beach (Wodka, Perziklikeur, Cranberry, Ananas)
* Cuba Libre (Rum, Cola)
* campari tonic (Campari, tonic)
* Mojito (Rum, Munt, Limoen, Rietsuiker, Bruiswater)
* Mojito Strawberry (Rum, Rietsuiker, Limoen, Munt Bruiswater, Aardbeien)
* Americano (Campari, rode vermouth, bruiwater)
* Green Frog (Pisang, Citroenlimonade)
Mocktails
* mocktail van het huis: sina tine (bloedsinaasappel, tonic, vlierbloesem, tijm)
* Homemade Bellini (Kinder champagne , Perzik)
* Strawberry Daiquiri (Aardbeien, Limoen, Rietsuiker)
* Aperol Spritz (Crodino, Cava 0%, Bruiswater)
* Nojito (Munt, Limoen, Rietsuiker, Bruiswater)
* Gin Tonic Straight (Gin 0%, Tonic)
* Virgin Pina Colada (Ananas, Cocosmelk)
* Tropical Zero (Cranberry Liqueur 0%, Pompelmoessap) (2/3 cocktail cranberry
tropical + 1/3 pompelmoessap)
* Framboisine (Abrikozen, Frambozen, Citroen, Rietsuiker, bruiswater)
* Home Made Ice Tea
* Green Frog (Pisang 0%, Citroenlimonade)
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